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Algemeen
Opmerking inwoners
Wat doet de gemeente om armoede te
bestrijden?

Reactie college van BenW
We geven als gemeente een minimagids uit.
Daarin vindt u alle voorzieningen en
mogelijkheden die we in onze gemeente
hebben.
Via Thús Wonen zal er een voorzieningenwijzer
worden uitgegeven.

Waarom worden de gemeentelijke belastingen
verhoogd?

Dit komt omdat er door het rijk een
afvalverbrandingsheffing wordt opgelegd.

Helaas is de mobiele telefonie in Rinsumageast
niet goed, zelfs slecht.
Bij een kritieke situatie (reanimatie) is kostbare
tijd verloren gegaan. Dit komt ook terug in de
feedback van het reanimatieteam.

De burgemeester hierover een gesprek gehad
met KPN. Het ligt niet in de handen van de
gemeente. Wel vraagt de gemeente hier
aandacht voor bij de Rijksoverheid.

Wonen
Opmerking inwoners
Graag levensloop bestendige woningbouw voor
jong en oud. Er is behoefte aan!! Met oog voor
behoud van voorzieningen, school, MFC, ijsbaan,
sportverenigingen.

Reactie college van BenW
Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor
kavels, waarbij rekening gehouden wordt met
verschillende doelgroepen. Er komt een oproep
in de dorpskrant. Men kan de wethouder hier
rechtstreeks over benaderen. De wethouder
heeft een betere onderhandelingspositie als hij
concreet kan aantonen hoeveel mensen echt
willen bouwen.

Wegen
Opmerking inwoners
Afwaardering Lauwersseewei en het toestaan
van landbouwverkeer op deze weg.

Reactie college van BenW
Er wordt een goede oplossing gezocht voor het
landbouwverkeer. De gemeente is in gesprek
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met de provincie over het al dan niet
afwaarderen van de Lauwerseewei. Er wordt
rekening gehouden met de inbreng vanuit de
bevolking.
Graag aanpassen verhoging drempel
Juckermawei. Wanneer word dit concreet
uitgevoerd?

De drempel zal dit jaar aangepast worden.

Recreatie en toerisme
Opmerking inwoners
Kan de gemeente iets met de vaarverbinding
Rinsumageast naar Aldtsjerk en Eeltjemar?

Reactie college van BenW
Er komt een nieuwe recreatievisie, waarvan dit
een onderdeel is. Zowel snelvaren als rondjes
varen hebben de aandacht. Er wordt
samengewerkt in ANNO-verband. (Agenda
Netwerk Noord-Oost)

Wat zijn de mogelijkheden inzake de aanleg van
een wandelpad lang oude Juckemafeart?

De gemeente heeft geen gegevens paraat .
Wellicht zijn er mogelijkheden die onderzocht
kunnen worden. Dorpsbelang is bezig met de
oprichting van een dorps-ontwikkelingsmaatschappij (DOM). Een nieuw wandelpad
regelen is een mooie actie voor de DOM. Advies
is om hierover contact op te nemen met
dorpsbelang.

Er loopt een brede boomsingel van de Veldwei
naar de Galgeheech. Kan hier een looppad
gerealiseerd worden?

De gemeente zal hier zelf geen actie op
ondernemen. Het advies is om deze vraag via
dorpsbelang bij de DOM neer te leggen. De
Dorpsontwikkelingsmaatschappij of DOM
stimuleert en ondersteunt ideeën voor
verbetering van de woon- en leefomgeving.
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